
                 RADA  GMINY  W  P O C Z E S N E J

P r o t o k ó ł   Nr XIV/2008

ze  zwyczajnej   sesji  Rady  Gminy  w  P o c z e s n e j

w dniu  14 lutego 2008 roku.

              Poczesna, dnia  2008-02-14

          



P r o t o k ó ł  Nr  XIV/2008
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy  w  P o c z e s n e j

w dniu 14 lutego 2008 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 119/XIV/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej.

2. Uchwała Nr 120/XIV/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B.

3. Uchwała Nr 121/XIV/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy 
     na 2008 rok.

4. Uchwała Nr 122/XIV/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

5. Uchwała Nr 123/XIV/08 w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do nabycia.

 
6. Uchwała Nr 124/XIV/08 w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność 

Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
     w Poczesnej z siedzibą w Hucie Starej B.

7. Uchwała Nr 125/XIV/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
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Protokół  Nr XIV/2008
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 14 lutego 2008 roku
w godzinach od 900 do 1600.

Radnych obecnych w/g listy obecności   13

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych               2  - Zdzisław Pyziak
                                                                                     - Stanisław Ziębacz  
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych          0 

            Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy w Poczesnej :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum 
     w Zespół Szkół we Wrzosowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum 
      w Zespół Szkół w Hucie Starej B. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między se-

sjami. 
8. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
9. Informacja z wykonania inwestycji. 
10. Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
     za 2007 r.
11. Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Po-

czesna za 2007 r.
12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Poczesnej za 2007 rok
13. Informacja z pracy Urzędu Gminy Poczesna za 2007 rok.
14. Informacja z działalności Rady Gminy za 2007 rok.
15.Sprawozdanie z pracy stałych komisji rady gminy za 2007 rok.
16.Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji 
      i Rekreacji w Poczesnej za 2007 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ze-

społu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przezna-

czonych do nabycia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi J. Szwedzińskiej na działalność Wójta  
      Gminy i Kierownika GZGM.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
21. Wnioski i zapytania radnych.
22.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Wolne wnioski i informacje.
24.Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 
Lidia Kaźmierczak.
Po powitaniu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Stawiarskiego, 
Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej Roberta Kapitulewskiego, Zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej Mariana Adamusa, Wójta Gminy 
Krzysztofa Ujmy, Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha, Sekretarza Gminy Renaty 
Smędzik, Skarbnika Gminy Doroty Kołodziejczyk i pozostałych pracowników Urzędu 
Gminy, Radnych Gminy, Sołtysów, redaktora gazety „Spoiwo”, zaproszonych gości 
i przybyłych mieszkańców - stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej listy 
obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Gminy w Poczesnej 
- na stan rady 15, obecnych jest 13 radnych. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu dla:
1. Prezesa Klubu Sportowego „Olimpia” w Hucie Starej B Krzysztof Ujma, który 

na ręce Wójta Gminy przekazał puchar za zajęcie II miejsca w I Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej „COMPENSA CUP”.

2. Komendantowi Komisariatu Policji w Poczesnej i jego Zastępcy, którzy jako 
nowo powołani na w/w stanowiska powiedzieli kilka słów o sobie i przebiegu 
pracy zawodowej.
Głos zabrał:
- Edward Krzyczmonik - Sołtys Sołectwa Poczesna:

• mieszkańcy chcieliby znać dzielnicowych ze swojego terenu, aby 
zgłaszać przypadki niszczenia urządzeń sygnalizacji świetlnej, 
niszczenie wiat przystankowych, a nawet ostatnio wybicia szyb 

     w budynkach prywatnych szczególnie po dyskotekach.
            

• założyć monitoring chociaż takich obiektów jak Urząd, Gminne 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji i inne.

- Bogdan Krakowian – radny:
• czy Komendanci są z terenu obsługiwanego przez tutejszy Komisariat?
• jakie wcześniej pełnili funkcje w policji?
• co obecnie dzieje się z poprzednim Komendantem?
• czy Komisariat ma wakaty?

          - Odp. jakich udzielili Komendanci Komisariatu Policji:
• faktycznie jest potrzeba kontroli , szczególnie po dyskotekach, ale patrol 

jest dwuosobowy i obsługuje teren czterech gmin.
• dzielnicowi zostaną zobowiązani do nawiązania kontaktu z sołtysami 

oraz zobowiąże rzeczniczkę Komendy Policji w Częstochowie, aby 
wprowadziła do BIP wykaz dzielnicowych i obsługiwany przez nich teren.

• Komisariat Policji w Poczesnej nie ma wolnych wakatów
• poprzedni Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej od kwietnia br. 

przejdzie na emeryturę. 
Głos zabrali: Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy, którzy złożyli nowym 
władzom Komisariatu Policji w Poczesnej gratulacje i życzenia w imieniu całej rady 
i pracowników Urzędu Gminy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszystkie Sesje Rady Gminy, 
począwszy od obecnej, będą nagrywane.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad 
sesji.
Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska:

• zdjąć z porządku obrad pkt. 17 „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia 
szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej”, 
gdyż Wójt obiecał na zebraniu wiejskim w sołectwie Wrzosowa, że nie 
podejmie żadnej decyzji w sprawie połączenia szkół bez zgody mieszkańców. 
Ponadto Rada Sołecka we Wrzosowej zebrała podpisy osób przeciwnych 
zamiarowi połączenia szkół.

- Wójt Gminy:
• wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 20 „Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Policji” w kwocie 5.000 zł na zakup 
oznakowanego radiowozu,

• nawiązał do wypowiedzi radnej E. Rakowskiej i zaproponował, aby punkty 
            17 i 18 w sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum we Wrzosowej 
             i Hucie Starej B utrzymać i wprowadzić na początek sesji, zaraz po przyjęciu 
             protokołu z poprzedniej sesji jako pkt. 4 i wtedy prowadzić dyskusję,
 

• przesunąć pkt. 14 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu gminy na 2008 r.” po punkcie 17.

- Bogdan Krakowian – dlaczego takie duże zmiany w porządku obrad?

- Andrzej Szumera – zapytał Wójta, co jest ważniejsze, czy podjęcie uchwały 
  w sprawie budżetu gminy na 2008 r., czy utworzenie Zespołów Szkół? 
  Radna E. Rakowska zgłosiła wniosek i do tego należy się odnieść.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie:
1) „za” zdjęciem pkt. 17 „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły   
                                        podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej”
                                        - głosowało 4 radnych
    „przeciw”                                         8 radnych
    „wstrzymał się”                                1 radny

2) „za” wstawieniem przed pkt. 20 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
                                              finansowej dla Policji” 
                                              - głosowało 13 radnych
    „przeciw”                                                0 radnych
    „wstrzymało się”                                     0 radnych
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3) „za” wstawieniem po pkt. 3 pkt. 17 i 18 tj.: ”Podjęcie uchwały w sprawie połączenia 
                                szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej” 
                                i „Podjęcie uchwały w sprawie połączenia szkoły podstawowej 
                                i gimnazjum w Zespół Szkół w Hucie Starej B” 
                                            - głosowało 9 radnych                                     
    „przeciw”                                             4 radnych
    „wstrzymało się”                                  0 radnych

4) „za” przesunięciem pkt. 14 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
                                                 budżetu gminy na 2008 r.” jako nowy pkt.6
                                             - głosowało 8 radnych
    „przeciw”                                             5 radnych
    „wstrzymało się”                                  0 radnych

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie cały 
zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych 
i przegłosowanych zmian.

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy 
– głosowało 13 radnych:  „za”                                      9 radnych,

                                         „przeciw”                              4 radnych,

                                         „wstrzymało się” od głosu    0 radnych.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji  
tj. XIII z dnia 27 grudnia 2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz 
przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym.
Głos zabrał:
- Andrzej Szumera – powiedział, że w protokole na 13 stronie w dolnym akapicie 
  jest zdanie, które wypowiedziałem: „oczekuję wyjaśnienia odnośnie wykonanych 
  zadań inwestycyjnych w Urzędzie – nie powiedziano o remoncie gabinetów”, 
  na które nie uzyskałem odpowiedzi ani w trakcie trwania sesji, ani na piśmie.

- Wójt Gminy – protokół odzwierciedla tylko przebieg sesji i prosił o sprecyzowanie 
  pytań, na które udzieli odpowiedzi.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowało 13 radnych: 
     „za” przyjęciem protokołu z XIII sesji rady gminy głosowało 10 radnych

„przeciw”                                                                                 0 radnych
     „wstrzymało się”                                                                      3 radnych

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony.
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Ad. 4
Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej 
omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej. 
Wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej 
został opracowany po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej i Rady Pedagogicznej 
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej oraz pozytywnej opinii 
Kuratora Oświaty w Katowicach.  
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska – ustawa o oświacie mówi, aby odstąpić od projektu 
  połączenia szkół.
- Mirosław Dobosz – przypomniał, że w sołectwie zostało zebranych 500 podpisów 
  tj. 30% uprawnionych do głosowania. Uważa, że mieszkańcy winni decydować 
  o połączeniu szkół. Wójt na komisji wprowadził radnych w błąd. Jest 
  niedopuszczalne, aby Wójt prowadził prywatne gierki, wzywa osoby, które złożyły 
  podpisy i krzyczy. Radni i Rada Sołecka zbierali podpisy, sołtys dokumenty   
  dostarczył jeszcze przed posiedzeniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 
  a już wcześniej mieszkańcy Wrzosowej o tym wiedzieli.
  Zwrócił się do Radcy Prawnej: „ proszę publicznie oświadczyć, jaki jest zakres 
  obowiązków Pana Wójta i Pani Sekretarz i czy mają obowiązek przestrzegania 
  tajemnicy państwowej i służbowej, bo stwierdziliśmy jedną rzecz, że dokumenty 
  dostarczone przez Sołtysa w poniedziałek przed Komisją Oświaty i wypłynęły 
  dokumenty z gminy. We wtorek już osoby były informowane we Wrzosowej, 
  że podpisywały się na liście. Mało tego były ubliżane. Panie Wójcie niech się Pan 
  nie śmieje, robili to między innymi rodzice Pani Sekretarz. To skąd ci ludzie 
  wiedzieli, skąd wyszły dokumenty z gminy?”.
- Bogdan Krakowian – połączenie szkół nie daje efektów ekonomicznych, 
  a mieszkańcy nie chcą, to po co na siłę forsować temat. Uszanować wolę tych ludzi, 
  bo wiadomo, że 8 radnych przeforsuje temat.
- Tadeusz Bajdor – podpisy były zbierane nie tylko, aby nie łączyć szkół, ale również 
  na budowę ekranów przy trasie DK-1, „Porąbkę”.
- Elżbieta Rakowska – odczytała dwa pisma Rady Sołeckiej we Wrzosowej 
  skierowane do Wójta Gminy w Poczesnej:
1. pismo z dnia 14 grudnia 2007 r.  : „My mieszkańcy sołectwa Wrzosowa stanowczo 

protestujemy przeciwko zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu leżącego w centrum Wrzosowej. Miejsce to jest w tej 
chwili przeznaczone na usługi i zieleń izolacyjną. Takie użytkowanie spełnia 
swoje zadania i świetnie chroni całe centrum Wrzosowej przed szkodliwym 
oddziaływaniem trasy DK-1. Teren ten jest siedliskiem ptaków oraz płazów, jest 
otoczony z trzech stron przez budynki mieszkalne. Prowadzenie tam działalności 
gospodarczej spowoduje dodatkowy hałas i zanieczyszczenia środowiska. 
Dlatego liczymy, że Pan Wójt przemyśli swoją decyzję. W przeciwnym razie 
będziemy zmuszeni zainteresować naszą sprawą wyższe władze i media. 
Również jesteśmy przeciwni zamiarowi połączenia Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum we Wrzosowej w Zespół Szkół. Zgodnie z założeniami reformy 
edukacji, zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach zostały 
określone cele edukacyjne i wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów gimnazjum. Do naszej szkoły chodzi około 30 wychowanków Domu 
Dziecka. Są to dzieci, którym potrzeba poświęcić dużo czasu i cierpliwości. 
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Problemy wychowawcze w takim środowisku są bardzo duże i połączenie szkoły 
podstawowej i gimnazjum jeszcze je spotęguje”.

2. pismo z dnia 9 lutego 2008 r.  : „Rada Sołecka oraz Radni z Wrzosowej zwracają 
się z prośbą do Pana Wójta, aby wycofał się Pan z zamiaru połączenia Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum we Wrzosowej w Zespół Szkół, a także ze zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leżącego 

     w centrum Wrzosowej tzw. Porąbki”. Nadmienia się, że zgodnie z Pana obietnicą 
     na zebraniu wiejskim, jakie miało miejsce w dniu 12.12.2007 r. w sołectwie 
     Wrzosowa, zobowiązał się Pan, że nie podejmie Pan żadnej decyzji w sprawie 
     Zespołu Szkół oraz terenu przyległego do trasy DK-1 tzw. „Porąbki” bez zgody 
     mieszkańców sołectwa we Wrzosowej. W przedmiotowej sprawie Rada Sołecka 
     we Wrzosowej zebrała ponad 30% podpisów osób uprawnionych do głosowania 
     w sołectwie Wrzosowa przeciwnym zamiarowi połączenia Szkoły Podstawowej 
     i Gimnazjum w Zespół Szkół oraz zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
     przestrzennego terenu leżącego w centrum Wrzosowej tzw. „Porąbki”. Mając na 
     uwadze wolę mieszkańców Rada Sołecka wnosi o zdjęcie z porządku obrad 
     pkt. 17, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej 
     i Gimnazjum w Zespół Szkół we Wrzosowej na XIV Sesji Rady Gminy 
     w Poczesnej w dniu 14 lutego 2008 r. W załączeniu dołączamy listy z podpisami 
     mieszkańców – 23 strony. Podpisy: radnych i Rady Sołeckiej”.

- Przewodnicząca Rady Gminy – projekt uchwały został przygotowany na wniosek 
  Komisji Oświaty, bo do rady gminy, ani organów nadzorujących żadne pismo w tej 
  sprawie nie wpłynęło.

- Mirosław Dobosz – nie było żadnych spotkań i dlatego zbierał podpisy 
  mieszkańców o budowę ekranów przy trasie DK-1.

- Stanisław Pietras – stwierdził, że treść pism jakie odczytała radna E. Rakowska 
  działają w sposób psychologiczny na ludzi, w których najpierw zawarte są treści 
  inne, a dopiero później o nie łączeniu szkół, nauczyciele w tym temacie nic nie 
  mówią.

- Mirosław Dobosz – nauczyciele zostali postawieni pod ścianą, jak mogą mówić 
  przy Wójcie, a większość z nich mieszka poza terenem sołectwa, nawet gminy.

- Adam Morzyk – pisma sprytnie napisane najpierw o terenie „Porąbki”, a później 
  o nie łączeniu szkół, mieszkańcy nie wiedzieli, co podpisują. Gdyby dzieci ze 
  Słowika nie chodziły do Gimnazjum we Wrzosowej, to by Gimnazjum nie było.

- Iwona Choła – zaproponowała, aby zakończyć dyskusję. Wyjaśniła, że wizja 
  połączenia szkół zrodziła się na wniosek byłej Pani Dyrektor Szkoły i wizytacji szkół 
  przez Komisję Oświaty. Jest za połączeniem szkół, najważniejsi są uczniowie, 
  którzy są razem od godz. 730 aż do zakończenia zajęć , wspólne wejście, szatnia, 
  stołówka, biblioteka, pomieszczenia świetlicy, sala gimnastyczna i wielu innych sal 
  - oni są już w Zespole.

- Mirosław Dobosz – czy Sekretarz Gminy i Wójt muszą dochować tajemnicy 
  służbowej?

- Radca Prawny – tak Wójt, Sekretarz, pracownicy muszą zachować tajemnicę, 
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  ale trzeba wiedzieć co jest tajemnicą.

- Wójt Gminy:
• jeżeli powstaną Zespoły to w tych placówkach będzie dyrektor i zastępca, 
     a wtedy nauczyciele mają jednego pracodawcę, z tytułu połączenia szkół nikt 
     pracy nie straci, a jedna nauczycielka we Wrzosowej wróci do zawodu zgodnie ze 
     swoimi kwalifikacjami. Zgadza się ze społeczeństwem Wrzosowej i wsłuchuje się 
     w ich głos – na zebraniu było 130 osób i nikt nie wniósł uwag, co do połączenia 
     szkół.
• zgadza się z pismem odnośnie terenu „Porąbki”, terenu nie sprzedajemy, lecz 

prostujemy własność - dokumenty, aby przejąć teren i dlatego zmieniany jest plan 
zagospodarowania przestrzennego pod w/w potrzeby. Podobnie jest z 
„Kamionką”. Społeczeństwo Wrzosowej z tym tematem zapozna.

• odnośnie budowy ekranów dźwiękochłonnych przy trasie DK-1 to w spotkaniu 
muszą uczestniczyć dwie strony: Gmina i GDDKiA.

• w sprawie zbieranych podpisów po rozmowie z mieszkańcami od poniedziałku do 
czwartku) okazało się, że: posiada 8 oświadczeń mieszkańców, których treść 
odczytał - nie ujawniając nazwisk, że podpisów nie składali, albo w innej sprawie 
podpisywali.

- Stanisław Pietras – czuje się jak ława przysięgłych, to nie jest Sąd lecz Sesja.

- Bogdan Krakowian – radni ludzi nie przymuszali do składania podpisów, ludzie 
  mówią, że nie chodzi o dobro dzieci, ani dobro nauczycieli, lecz człowieka, który 
  będzie nowym dyrektorem szkoły.

- Przewodnicząca Rady Gminy – zaproponowała przegłosowanie  wniosku 
  zgłoszonego przez Przewodniczącą Komisji Oświaty radną I. Choła. 

- Mirosław Dobosz – prosił o zapisanie w protokole, że Przewodnicząca Rady 
  Gminy odmawia udzielenia głosu.

- Przewodnicząca Rady Gminy – zapytała, kto jest:
 „za” tym, aby zakończyć dyskusję – głosowało 8 radnych
 „przeciw”                                                            5 radnych
 „wstrzymało się”                                                 0 radnych.
           
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrzosowej. 

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 13 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały      głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                               4 radnych

                                          „wstrzymało się”                                    1 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 119/XIV/08.
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Ad. 5
Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej 
omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B. 
Wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B 
został opracowany po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B i Rady Pedagogicznej 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej B oraz pozytywnej opinii Kuratora 
Oświaty w Katowicach.

Radni głosu nie zabierali.
  
                   Salę obrad opuścili radni (na 5 minut): - Mirosław Dobosz
                                                                                - Bogdan Krakowian
                                                                                - Elżbieta Rakowska
                                                                                - Andrzej Szumera  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B.

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 9 radnych.
                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,

                                          „przeciw”                                          0 radnych

                                          „wstrzymało się”                               0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 120/XIV/08.

Ad. 6
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
gminy na 2008 r.
Wyjaśniła, że w związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach dotyczącymi uchwały budżetowej na 2008 r. dokonano 
następujących zmian:
• w § 1 uchwały zwiększono ogólną kwotę dochodów gminy o kwotę 150.000 zł 

(podpisana umowa z Zarządem Województwa Śląskiego). Zwiększono plan przy-
chodów gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.890.000 zł. 
Środki te muszą być zabezpieczone w budżecie na zadania umieszczone w WPI 
na 2008 r. W chwili otrzymania środków unijnych lub innych środków zewnętrz-
nych, plan tej pozycji budżetu zostanie zmieniony. O kwotę 25.000 zł zwiększono 
środki z tytułu wolnych środków na rachunku jednostki budżetowej. Kwota ta to 
zabezpieczenie udziału gminy w realizacji programu E-powiat. 

     Zmieniono jednocześnie kwotę wydatków budżetu gminy o ogólną sumę 
     3.065.000 zł. Jest to głównie kwota wynikająca z założeń WPI 3.040.000 zł 
     i programu E-powiat 25.000 zł. 
     Zmian dokonano w działach:
     010 rolnictwo i łowiectwo      – zwiększenie o  40.000 zł
     600 transport i łączność        - zwiększenie o 150.000 zł
     750 administracja publiczna  – zwiększenie o  25.000 zł
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     801 oświata i wychowanie    - zwiększenie o  500.000 zł
     851 ochrona zdrowia            – zwiększenie o 200.000 zł
     900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
                                                  – zwiększenie o 2.150.000 zł
     Zmiany te zapisano w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
• w § 3 uchwały – plan przychodów i wydatków GZGM musi być załącznikiem do 

budżetu, a nie odrębnym planem zakładu, w treści paragrafu ma być 
wyszczególniona kwota dotacji celowej dla w/w zakładu. 

     Plan ten przedstawiony został jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
• w § 9 uchwały posiadaliśmy upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągnięcia długu 

i spłaty zobowiązań w wysokości 7.000.000 zł. Obecnie zapis ten musi być po-
dzielony na spłatę zobowiązań w danym roku budżetowym oraz na upoważnienie 
do zaciągania zobowiązań na realizację wydatków określonych w WPI nie musi 
być określona kwota ponieważ każdorazowe zaciągnięcie zobowiązania jakim 
jest pożyczka lub kredyt wymaga uchwały Rady Gminy.

• w § 10 uchwały – zmianie musi ulec wieloletni plan inwestycyjny, ponieważ zapla-
nowane przez nas „środki UE” i „inne” powinny mieć pokrycie w zawartych umo-
wach, porozumieniach lub planowanych pożyczkach lub kredytach. Dotychczas 
tak konstruowany plan nie budził większych zastrzeżeń Izby i w chwili zawierania 
stosownych umów dokonywaliśmy jego zmiany, lecz teraz ma być sporządzony 
inaczej. Zmieniony plan zadań WPI jest załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Głos zabierali:
- Bożena Grad – zapytała o środki w dziale 851 Ochrona zdrowia – czy planowane 
  są na świetlicę, czy ośrodek zdrowia?

- Odp. Skarbnik Gminy – są to środki na świetlicę w Hucie Starej B.

- Teresa Parkitna – odczytała opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
  odnośnie projektu w/w uchwały – w zakresie działania komisji, uwag nie było.

- Iwona Choła – poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
  pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały - w zakresie działania komisji.

- Andrzej Szumera – czy RIO zwróciło się z pismem do Gminy odnośnie 
  przedstawionych zmian, jeżeli tak to prosił, aby go odczytać?

- Odp. Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że jedynie otrzymała pismo informujące 
   o terminie rozprawy odnośnie budżetu gminy na 2008 r. (uwagi do trzech 
   paragrafów). Pismo w tej sprawie nie wpłynęło. Zostały przeprowadzone ustne 
   rozmowy z udziałem Sekretarza i Skarbnika Gminy z kolegiantami RIO w ich 
   siedzibie.

- Andrzej Szumera:
• zmiana w budżecie dokonywana jest na wniosek RIO. Dlatego Klub Radnych 

„Wspólna Rzecz” wystąpi ze skargą na RIO do Wojewody.

• zostały zwiększone dochody o 150 tys. zł na dokumentację budowy chodnika 
     w Bargłach, czy to jest dotacja celowa, są to środki zewnętrzne.
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• kolejne zewnętrzne środki, to na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie 
Starej B, nie ma żadnej mowy, czy w ubiegłym roku zostały rozliczone prace przy 
Miasteczku Ruchu Drogowego? Budżet gminy nie odpowiada prawdzie, bo na 
placu budowy została zgromadzona tylko kostka brukowa.

- Odp. Wójt Gminy – przetarg na Miasteczko Ruchu Drogowego odbył się 
  w ubiegłym roku, został rozstrzygnięty, rozpoczęto prace, częściowo zapłacono za 
  dokumentację.

- Andrzej Szumera - jaka kwota cząstkowa została zapłacona?

- Wójt Gminy - częściowo zapłacono za dokumentację i częściowo za   
  wykonawstwo.

- Andrzej Szumera – oczekuje podania kwoty, pytał przewodniczącego Komisji 
  Rewizyjnej o postęp prac, który odpowiedział mu, że jest tylko zgromadzona kostka 
  brukowa.

- Stanisław Pietras – stwierdził, że na placu budowy znajduje się materiał do 
  budowy.

- Waldemar Kucia –powiedział, że na placu budowy jest materiał, została wybrana 
  ziemia.

- Bogdan Krakowian – zaproponował, aby Komisja Rewizyjna odbyła wizję lokalną 
  np. jutro w terenie i stwierdziła istniejący stan.

- Mirosław Dobosz – w imieniu Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” zaproponował 
  przerwę w obradach sesji.

- Stanisław Pietras – poinformował, że na dzień 20 lutego br,. jest zaplanowane 
  posiedzenie Komisji Rewizyjnej i można dodatkowo wprowadzić w/w temat 
  i sprawdzić w terenie.

- Andrzej Szumera - § 9 pkt. 5 Statutu Gminy mówi, że w przypadkach 
  szczególnych można działać od zaraz.

- Wójt Gminy – zmiany w budżecie gminy wynikają z wymogów RIO, a pisanie skarg 
  na RIO nie poprawi stosunków na linii Gmina – RIO. Miasteczko Ruchu Drogowego 
  jest w trakcie budowy za pieniądze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, 
  a nie z budżetu gminy, a kontrolę można przeprowadzić.

- Mirosław Dobosz – dlaczego Wójt kłamie, że Klub Radnych pisał o działce, którą 
  gmina kupiła od brata Wójta Gminy? 

- Andrzej Szumera – przypomniał, że Klub Radnych „Wspólna Rzecz” prosił 
  o przerwę i w jej trakcie prosił do wglądu faktury zapłacone za roboty przy budowie 
  Miasteczka Ruchu Drogowego.
         
- Przewodnicząca Rady Gminy – ogłosiła przerwę w obradach sesji – 15 minut.
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- Zastępca Wójta – wyjaśnił procedurę przy budowie Miasteczka Ruchu Drogowego, 
  gmina otrzymała środki na budowę, teren budowy Miasteczka musi być bezpieczny.

- Andrzej Szumera – za projekt jest faktura zapłacona w sierpniu 2007 r., na kwotę 
  8.000 zł, a za kwotę 42.000 zł jest częściowo wykonane prace, z drugiej strony jest 
  podpis, że na koniec grudnia 2007 r. roboty nie zostały wykonane, po sesji 
  pojedziemy i spiszemy protokół, co zostało zrobione.

- Zastępca Wójta – § 4 umowy darowizny mówi, że gdybyśmy nie zafakturowali to 
  musielibyśmy pieniądze zwrócić.

- Mirosław Dobosz – praktycznie zapłacono za połowę inwestycji, dlaczego uznano, 
  że budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B jest terenem 
  bezpiecznym, to czy teren innych miejscowości jest niebezpieczny?

- Zastępca Wójta – budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wymaga dużego terenu, 
  a w innych miejscowościach musielibyśmy zająć pod budowę teren boisk, oprócz 
  tego potrzebny teren pod parking. Teren Miasteczka będzie służył na prowadzenie 
  szkoleń, egzaminy na kartę rowerową, motorowerową i inne. Termin wykorzystania 
  dotacji był do 31 grudnia 2007 r. i aby je prawidłowo rozliczyć i otrzymać trzeba było 
  opracować uproszczony projekt budowy Miasteczka.

- Andrzej Szumera – nawiązał do zadań ujętych w WPI. I tak:
• pkt. 8 „Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz    
                przyłączy na terenie gminy” – wykazano w 2007 r. 240 tys. zł,
• pkt. 9 „Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B” – nakłady na lata 
                2007-2010 300 tys. zł, na 2008 r. 150 tys. zł, na 2009 70 tys. zł 
                - co dotychczas zrobiono, został wykonany kawałek chodnika.
• pkt. 11 „Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach     
                 PROW” – jakie prace dotychczas zostały wykonane?
• pkt. 12 „Zagospodarowanie centrum Wrzosowej” – ile zrobiono?
• pkt. 14 „Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 
                 nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej” – ile zrobiono?
• pkt. 16 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie” – ile zrobiono?
• pkt. 18 „Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej” – 
                  co zrobiono?
• pkt. 19 „Zagospodarowanie centrum Słowika” – co za w/w środki zrobiono?
• pkt. 22 „Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, 
                 dach, elewacja)” – skoro nie wykorzystano środków, to za co 
                 wyremontowano gabinet Wójta Gminy i Sekretariat?
• pkt. 23 „Remont mostu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa” –   
                 skoro zapłacono to dlaczego tego remontu nie ma?
• pkt. 27 „Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu” – sprawdzi, czy nie nadpłacono.
Należy materiały wyjaśnić punkt po punkcie. Uważa, aby budżet był zadaniowy – za-
dania łatwiej sprawdzić. W planie zadań nie ujęto ul. Suchej w Zawodziu, a wykona-
no jej remont frezem za 40 tys. zł – nie prosił o jej wykonanie. Stwierdził, że drogi są 
źle remontowane. Płacimy za coś, co nie jest zrobione, trzeba to sprawdzić przez ko-
misje.
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- Zastępca Wójta – skoro jest taka potrzeba, to trzeba sprawdzić, frez to nie jest 
  najlepsze, docelowe wykonanie, opracować budżet zadaniowy, bo jest lepszy do 
  wykonania, a obecnie jest opracowany w sposób tradycyjny.

- Andrzej Szumera – prosił o rozliczenie z likwidacji dzikich wysypisk.

- Mirosław Dobosz – nadal oczekuje odpowiedzi pisemnych na pytania zadane 
  w styczniu br. Powiedział, że frez kładzie się przy odpowiedniej pogodzie (wymaga 
  temperatury), aby dobrze związał się. Uporządkować chodnik przy ul. Cementowa 
  z Fabryczną we Wrzosowej.

- Zastępca Wójta – gdy była pogoda to frezy nie można było otrzymać, a drogowcy 
  zapewniali, że jeżeli będzie dobrze położony to zwiąże – to nie zależy od gminy.
 
                   Salę obrad opuścił radny Stanisław Pietras o godz. 1200 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 12 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych,

                                          „przeciw”                                          0 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 5 radnych
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 121/XIV/08.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między 
sesyjnym. Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady Gminy została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

Ad. 8
Wójt Gminy złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Treść wypowiedzi w załączeniu do protokołu.
Głos zabierali:
- Mirosław Dobosz – odczytał stanowisko Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” 
  w składzie: Elżbieta Rakowska – przewodnicząca klubu, Bogdan Krakowian, 
  Andrzej Szumera, Zdzisław Pyziak, Mirosław Dobosz: 
  „W związku z tym, że pan Wójt uchylał się od odpowiedzi na pytania bądź 
  odpowiadał wymijająco w sprawie; Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 
  Komunalnego Sp. z o.o. przeciw Gminie Poczesna, żądamy udzielenia 
  i ustosunkowania się do następujących pytań:
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1. Dlaczego nie wniesiono odpowiedzi na kasację w sprawie Cz.P.K. i Gminy 
Poczesna?

2. Dlaczego włodarze Miasta Częstochowy wiedzieli o korzystnym dla siebie 
orzeczeniu już w czerwcu, natomiast Radni Gminy Poczesna zostali 
poinformowani dopiero w październiku 2007 r.?

3. Dlaczego Pan Wójt zdecydował się zapłacić pieniądze, skoro orzeczenie Sądu 
Najwyższego orzeka tylko o nieważności umowy zawartej między Cz.P.K., 

     a Gminą, natomiast nie wspomina o żadnej kwocie odszkodowania, za wyjątkiem 
     kosztów procesowych?
4. Dlaczego po podjęciu uchwały o zapłacie pieniędzy dla Cz.P.K. przez część 

radnych oraz przy walnym udziale Pana Wójta zdecydował się Pan na wynajęcie 
kancelarii prawnej?

5. Czy Pan Wójt zdaje sobie sprawę, że wynajęcie kancelarii prawnej po orzeczeniu 
Sądu Najwyższego, które jest ostateczne i nieodwołalne nie ma najmniejszego 
sensu i naraża gminę na bezsensowne wyrzucanie pieniędzy w przysłowiowe 
błoto?

6. Jakie koszty poniosła Gmina w związku z wynajęciem kancelarii prawnej?
7. Jakie korzyści osiągnęła do tej pory Gmina z działalności w/w kancelarii prawnej?
8. Dlaczego za zaistniały stan rzeczy m.in. za zobowiązania wobec Cz. P. K. 

obwinia Pan Wójt poprzedniego Wójta?
9. Dlaczego jako Wójt nie poinformował Pan na początku swojej kadencji radnych 
     o „wielkich” zobowiązaniach finansowych pozostawionych po rządach 
     poprzedniego Wójta?
10.Dlaczego Pan Wójt popierał głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium w 

poprzednim roku skoro dotyczyło ono „nieudolnych” rządów poprzedniego Wójta?

Oczekujemy konkretnych i rzeczowych odpowiedzi na postawione pytania, gdyż 
zachodzi uzasadnione podejrzenie niedopełnienia obowiązków służbowych przez 
Pana Wójta, a tym samym narażenie na wysokie straty finansowe Gminy Poczesna”.

W/w materiał należy w całości wydrukować w gazecie „Spoiwo”.

- Wójt Gminy – odniósł się do zgłoszonych pytań:
• w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku odbyła się konferencja na temat 

bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem dyrektorów szkół, miejscowych 
radnych oraz radnych, którzy pracują w komisjach, które obejmują zakresem w/w 
temat,

• o porządek na terenie gminy winni dbać wszyscy – należy likwidować skutek, 
     a nie przyczynę,
• nawiązał do treści artykułu w gazecie „Spoiwo” jaki zamieścił wyjaśniające 

dlaczego zapłacono Cz.P.K. - aby uniknąć kosztów sądowych, czy 
egzekucyjnych, więcej informacji przekaże w terminie późniejszym.

- Bogdan Krakowian – przypomniał, że na podstawie decyzji Wojewody powstało  
  wysypisko śmieci w Młynku-Sobuczynie, a ówczesny Naczelnik Gminy nie miał 
  żadnego wpływu na wydaną decyzję. Jako rekompensatę za uciążliwość wysypiska 
  śmieci gmina otrzymywała nie małe pieniądze, co roku była nadwyżka, to jakie były 
  zobowiązania? Ponadto Marszałek Województwa Śląskiego również przekazywał 
  pieniądze dla gminy. Winą za zaistniałą sytuację nie można obciążać 
  poprzednich władz gminy.  Dlatego domaga się sprostowania artykułu w gazecie 
  „Spoiwo”, bo inaczej pozwie Wójta do Sądu. 
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- Mirosław Dobosz:
• dlaczego Wójt powołał prawników odnośnie Cz.P.K. dopiero po wyroku Sądu 

Najwyższego, a ponadto zwrócił środki na ich rzecz zgodnie z wyrokiem Sądu?

• dlaczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku odbyła się konferencja 
     na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego tylko dla niektórych radnych?

Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy 
do wiadomości – 12 radnych.

Ad. 9
Wójt Gminy złożył informację z wykonania inwestycji.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian – punkt porządku obrad brzmi „Informacja z wykonania 
  inwestycji”, a radni otrzymali materiał „Zadania inwestycyjne do realizacji na 2008 r. 
  wg. stanu na dzień 31 stycznia 2008 r.”

- Wójt Gminy – wyjaśnił, że w/w punkt porządku obrad jest od wielu lat funkcjonuje 
  i jest punktem stałym. Jeśli chodzi o realizację inwestycji za 2007 r. to materiał 
  będzie przygotowany na 20 marca br., a temat będzie omawiany w kwietniu 2008 r. 
  Łatwiej byłoby omawiać realizację inwestycji np. raz na kwartał.

- Iwona Choła – złożyła wniosek, aby informację z wykonania inwestycji Wójt składał 
                            raz na kwartał.

- Mirosław Dobosz – poz. 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowej” 
  – każdego roku wykonanie przesuwa się w latach.

- Zastępca Wójta – wszystkie zadania zostały zapisane, dwa zadania przyjęto do 
  realizacji.

                   Salę obrad opuścili radni:  A. Morzyk i B. Grad 

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radną I. Choła:
„za” składaniem informacji z wykonania inwestycji raz na kwartał   
                                                                                       - głosowało 10 radnych
„przeciw”                                                                        -                    0 radnych
„wstrzymało się                                                              -                    0 radnych.

Wniosek radnej Iwony Choła został przyjęty.
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Ad. 10
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej złożyła informację 
z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2007 r.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

          Salę obrad opuścili radni: B. Grad, A. Szumera, M. Dobosz, E. Rakowska

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 8 radnych.

Ad. 11
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła informację z realizacji 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna za 2007 r.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 8 radnych.

Ad. 12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej złożyła 
sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2007 r. Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości – 8 radnych.

Ad. 13
Sekretarz Gminy złożyła informację z pracy Urzędu Gminy Poczesna za 2007 r. 
Materiał w załączeniu do protokołu.
Głos zabierali:
- Mirosław Dobosz – zgłosił uwagi:
• brak informacji kto przygotował przedstawiony materiał?
• w materiale nie została ujęta skarga S. Minkiny,
• w BIP są zamieszczane informacje, które są dla gminy wygodne, np. brak 

informacji odnośnie umorzeń jakie zastosował Wójt – komu i na jaką kwotę  (inne 
gminy zamieszczają), kto wygrał przetarg na modernizację oświetlenia 

     w gminie, kto wygrał przetarg na odśnieżanie dróg gminnych, przyjęcia do   
     pracy w Urzędzie, jak odbywa się konkurs?
- Wójt Gminy –  w BIP zamieszczane są materiały zgodnie z ustawą w tym zakresie, 
  której treść przytoczył.

- Elżbieta Rakowska – brak informacji o podatku od środków transportowych, 
  a temat nie był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju 
  Gospodarczego. 
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- Bogdan Krakowian – przypomniał kolejność działań Wójta przy ściąganiu 
  podatków.

- Andrzej Szumera - :
• czy tylko we wtorki Wójt przyjmuje w sprawie skarg, bo są trudności, aby dostać 

się do Wójta?

• czy Wójt używa wulgarnych słów?

• czy liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mieści się 
     w ramach liczby limitów przyznanych zgodnie z uchwałą rady gminy?

- Odp. Wójt Gminy – pytaniami poczuł się urażony, gdyż:
• w sprawie skarg interesanci przyjmowani są w każdy wtorek do godz. 1700 , 
      a ponadto przyjmuje każdego petenta w każdym terminie,

• wulgarnych słów nie używa, poczuł się zniesmaczony.

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła informację z działalności Rady Gminy 
za 2007 r.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

Ad. 15
Przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy przedstawiali sprawozdania 
z pracy swoich komisji za 2007 rok. I tak:
1) Teresa Parkitna    - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej            
                                    przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji.
    Głos zabrał:
     - A. Szumera – z kim były zawarte umowy?
     - T. Parkitna   - m.in. na wywóz nieczystości.
     
    Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

2) Iwona Choła         - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
                                   przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji.

    Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

3) Teresa Parkitna    - przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
                                    przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji.
                                              
    Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.
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4) Adam Morzyk       – zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia i Ochrony 
                                    Środowiska przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji.
   Głos zabrał:
   - A. Szumera – zapytał o efekty analizy badań lekarskich.

   - A. Morzyk – została nawiązana współpraca z firmą z Sosnowca – procedura trwa.

    Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

Ad. 16
Radna Iwona Choła – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
wyjaśniła, że na komisji Dyrektor Centrum Pani T. Nienartowicz złożyła 
sprawozdanie, radni materiał otrzymali, natomiast zaproponowała, aby brakujące 
wówczas sprawozdania finansowego przedstawić obecnie.
Radni propozycję przyjęli.
Główny Księgowy Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
złożył sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum za 2007 rok.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Głos zabrał:
- Wójt Gminy – przypomniał, że zawsze sprawozdanie z działalności Gminnego 
  Centrum było składane w miesiącu marcu, ale z uwagi na fakt, że Pani Dyrektor 
  przechodzi na emeryturę z dniem 29 lutego br. informacja została przedłożona 
  wcześniej. Od 1 marca br. obowiązki Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, 
  Informacji i Rekreacji w Poczesnej przejmie Pani Anita Imiołek.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości – 12 radnych.

Ad. 17
Wójt Gminy omówił proponowane zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą: Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia 
w Poczesnej. Wyjaśnił, że zmiana spowodowana jest:
• problemami związanymi z wyłonieniem kandydata na stanowisko Przełożonej 

Pielęgniarek, gdyż do ogłoszonego przez nas Konkursu nie zgłosiła się odpo-
wiednia liczba kandydatów.

• organizacja konkursu wiąże się także z dodatkowymi kosztami jak ogłoszenie 
     w prasie, czy wypłata delegacji dla członków komisji.
• ponadto funkcja przełożonej pielęgniarek jest nadmierna dla naszych potrzeb.

Głos zabrał:
- M. Dobosz – czy jest już powołana taka pielęgniarka?

- Wójt Gminy – nie została powołana, gdyż winien odbyć się konkurs na w/w 
  stanowisko, ale musiałyby się zgłosić co najmniej 2 osoby, a zgłosiła się tylko jedna 
  osoba i konkurs został unieważniony. Dlatego propozycja zmiany statutu.
                  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 
w Poczesnej. 
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    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 12 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 122/XIV/08.

Ad. 18
Zastępca Wójta zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej.  
Wyjaśnił, że obecnie zajmowana przez Gminne Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji działka nie pozwala na planowaną rozbudowę przedmiotowego Centrum. 
Z uwagi, że wyżej wymieniona nieruchomość bezpośrednio przylega do gruntów 
będących w użytkowaniu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji zakup 
w/w działek umożliwi zrealizowanie planowanej inwestycji. Wartość nabywanej 
nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego 
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Głos zabrał:
- B. Krakowian – w związku z przedstawioną uchwałą proponował, aby w planie 
  zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010 dopisać rozbudowę Gminnego Centrum.

- Zastępca Wójta – zakup działki potrzebny do funkcjonowania Centrum. 
  Umożliwi więcej miejsca przy organizacji różnych imprez, miejsce na parking i inne. 
  Na sprawę trzeba spojrzeć perspektywicznie. Obecnie nie można proponować 
  rozbudowy, skoro jeszcze teren nie został zakupiony.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do nabycia.  

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 12 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymał się”                                   0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 123/XIV/08.
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Ad. 19
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy omówiła projekt 
uchwały w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność Wójta Gminy 
i Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej z siedzibą 
w Hucie Starej B. 

Radni głosu nie zabierali. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność Wójta Gminy i Kierownika 
Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej z siedzibą 
w Hucie Starej B.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 12 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 124/XIV/08.

Ad. 20
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Policji.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 12 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 125/XIV/08.

Ad. 21
Wnioski i zapytania radnych:

- Bogdan Krakowian – kto będzie zwracał pieniądze o wyroku Naczelnego Sądu 
  Administracyjnego odnośnie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy 
  Poczesna. Podobno na komisjach rady gminy była o tym mowa, jednak na Komisji 
  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie było mowy w tym temacie.
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- Bożena Grad:
1. Czy został uregulowany stosunek prawny ul. Górskiej, jeżeli tak to należy ją 

utwardzić tłuczniem i poczekać z dalszym etapem budowy drogi do ukończenia 
kanalizacji ściekowej.

2. Wyremontować pomieszczenia świetlicy w Mazurach drobnymi kosztami dla po-
trzeb mieszkańców sołectwa,

3. Wykonać meliorację rowów w Nieradzie. 

- Teresa Parkitna – wnioskuję o:
1. Remont drogi powiatowej łączącej Młynek z ul. Łąkową w Poczesnej,

2. Remont drogi powiatowej łączącej miejscowość Łysiec w kierunku Sobuczyny,

3. Oznakowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową od strony 
miejscowości Łysiec i od strony Sobuczyny,

4. Ponownie zgłaszam wycięcie drzewa owocowego na posesji p. G. Wywiał 
     w miejscowości Mazury, które zagraża bezpieczeństwu, gdyż znajduje się   
     blisko transformatora.

- Adam Morzyk:
1. Melioracja rowów przy rzece w Słowiku, rów melioracyjny przy remizie straży – 

rów nie odbiera wody, z rowu opaskowego wokół boiska. 

2. Poprawić podjazd na most w Słowiku od strony lasu, w wyniku eksploatacji nastą-
piło przemieszczenie się tłucznia, obecnie jest duże nachylenie podjazdu. 

3. Przyspieszyć procedurę przetargową na remont ul. Fabrycznej.

- Iwona Choła:
1. Zgłosiła prośbę mieszkańców ul. Jaworowej w Słowiku o utwardzenie 
      i odwodnienie w/w drogi, ponadto jest utrudniony dojazd (zły stan nawierzchni 
     drogi) od strony ul. Spacerowej – mieszkańcy nie mogą korzystać z tej drogi, 
     należy oświetlić w/w ulicę.

2. Wyrównać żużlem ulice: Stacyjną i Zieloną.

3. Przy ul. Stacyjnej nielegalnie wysypywane są śmieci. Pracownik Urzędu zapewnił, 
że we wskazanym miejscu nie ma śmieci, jednak mieszkańcy zgłaszają, że okre-
sowo śmieci są wysypywane, co prawda nie na taką skalę jak poprzednio, ale są 
przypadki i dlatego zgłaszają potrzebę ustawienia znaku o zakazie wysypywania 
śmieci.

 
- Tadeusz Bajdor:
1. Ponownie zgłosił potrzebę wstawienia szyb do wiaty przystankowej w Hucie Sta-

rej B oraz umieszczenie kosza przy przystanku w Hucie Starej B (osiedle),

2. Na ul. Okrężnej w Hucie Starej B uzupełnić słupy oświetlenia ulicznego 
     i zainstalować lampy,
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3. Wyciąć topole przy ul. Głównej w Hucie Starej B na posesji nr 51,

4. Ustawić znak drogowy przy skrzyżowaniu ulic: Okrężnej i Rolniczej 
     w Hucie Starej.

- Waldemar Kucia:
1. W ramach przebudowy układu komunikacyjnego proszę o położenie nakładki as-

faltowej na ul. Bocznej w Hucie Starej B i uporządkowanie chodnika wokół bloku 
nr 26.

2. Zwracam uwagę na nadal nierozwiązany problem dotyczący skarg mieszkańców 
bloku nr 26 na młodzież przebywającą na klatce tego bloku.

3. Proszę o wygospodarowanie środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na stroje dla zawodników KS „Olimpia” w 
Hucie Starej B.

- Elżbieta Rakowska:
1. Zapytała, w którym kwartale będzie uporządkowany teren „trójkąta”,

2. Spowodować kontakt z pracownikiem Urzędu w sprawie ulicy bocznej od 
     ul. Szkolnej we Wrzosowej.

- Mirosław Dobosz:
1. Wnoszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie firmy „Sara” S.C., z którą zawarto 

umowę na odśnieżanie w okresie zimowym na terenie Gminy Poczesna, czy fir-
ma ta ma płacone za samo podpisanie umowy za okres zimowy, czy tylko za fak-
tycznie wykonaną prac? 
Jakie koszty poniosła gmina z tytułu odśnieżania na dzień 14.02.2008 r.?

2. Wnoszę o udzielenie odpowiedzi, dlaczego w BIP Urzędu Gminy Poczesna nie są 
opublikowane firmy, które wygrywają przetargi?

3. Wnoszę, aby w ramach programu „przejrzysta gmina” wszelkie umorzenia przez 
Pana Wójta były publikowane w BIP Urzędu Gminy Poczesna z podaniem kwoty 
umorzonej wraz z uzasadnieniem.

4. Wnoszę o zamontowanie lamp ulicznych przy ul. Leśnej (wzdłuż lasku) dla za-
pewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz przy ul. Zielonej.

5. Wnoszę o wykonanie pomiarów geodezyjnych przy ul. Parkowej celem prawidło-
wego wytyczenia tej drogi.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz mieszkańców ponownie wnoszę o wyko-
nanie chodnika łączącego ul. Fabryczną z ul. Katowicką.

7. Wnoszę o przegląd znaków drogowych w sołectwie Wrzosowa (brak lub znisz-
czone).

8. Wnoszę o zamontowanie szyby w wiacie przystankowej przy trasie DK-1 za kład-
ką w kierunku Częstochowy.
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9. Wnoszę o udrożnienie rowów przy ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Sabinowską 
(strona nieparzysta). W przypadku większych opadów deszczu woda wylewa się 
na drogę, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

10.Wnoszę o wyrównanie drogi przy ul. Wesołej z uwagi na fatalny stan nawierzchni 
tej drogi.

11.Panie Wójcie z kim pan uzgadniał ostateczną decyzję w sprawie zmiany organi-
zacji ruchu we Wrzosowej na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej 

     z ul. Fabryczną (czyżby z radnymi ze Słowika i Korwinowa).

12.Wnoszę o udzielenie odpowiedzi, co Pan zamierza zrobić w sprawie zagospoda-
rowania centrum Wrzosowej za kwotę 15. tys. zł.

13. Ile kosztował huczny Sylwester w Hucie Starej B?

- Andrzej Szumera:
1. Ustawić znak informacyjne dotyczące nośności na rzece Warcie. Znaki te należa-

łoby ustawić przy wjeździe w ul. Górniczą oraz z drugiej strony 
tj. od ul. Wolności. Uniknie się wtedy dojazdu samochodów o większym  

     ładunku niż 15 ton do samego mostu (brak możliwości zawrotu w związku 
     z tym samochody o większym ciężarze niż 15 ton  przejeżdżają przez most 
     w efekcie czego są rysy i pęknięcia.

2. Ponownie wystąpił o wydanie zakazu zasypywania polderów w dolinie rzeki War-
ta w miejscowości Kolonia Borek.

3. Nadal postuluje o dokonanie przeglądu oświetlenia ulicznego skrzyżowań 
w całej gminie.

4. Ponowił wniosek o wykonanie wysepek do wysiadania na przystankach komuni-
kacji miejskiej.

5. Ponownie wnosi o uzupełnienie ubytków w jezdni ul. Cmentarnej (koło cmenta-
rza).

6. Nadal oczekuje na udrożnienie przepustu pod ul. Górniczą (odprowadzenie wód 
     z ul. Przemysłowej przez w/w przepust do zlewiska rzeki Warty.

7. Ile gmina złożyła wniosków o środki unijne i czego one dotyczą. 
Nadmienił, że termin składania wniosków upływa w miesiącu marcu br.

- Stanisław Minkina:
1. Zgłaszam potrzebę usunięcia przełomu na ul. Zakole w Bargłach. Przełom zagra-

ża bezpieczeństwu użytkowników drogi.

2. Usunąć zbędne elementy wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic: Śląskiej 
      i Zakole.

3. Naprawić wiatę przystanku MPK obok posesji nr 63.
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4. Przyciąć konary drzew rosnących wokół budynku byłej szkoły i przy 
     ul. Śląskiej.

5. Uregulować sprawę przepustu przy drodze wojewódzką nr 904 koło remizy 
      i byłej szkoły. W kierunku tego przepustu skierowane są rowy przydrożne 
      o długości około 1.200 m. Średnica przepustów w tych rowach wynosi 40 cm, 
      natomiast w miejscu gromadzenia się wody z tych rowów średnica przepustów 
      wynosi 30 cm.

- Lidia Kaźmierczak – mieszkańcy Nowej Wsi kolejny raz upominają się 
  o wykonanie bezpiecznego dojścia-ścieżki do marketu Auchan.
 
Ad. 22
Wójt Gminy udzieli odpowiedzi na piśmie na zgłoszone wnioski i zapytania radnych.

Ad. 23
Wolne wnioski i zapytania:
- Marcin Caban – sołtys Michałów:
1. Z uwagi na brak reakcji na moje prośby, skierowane do kierownika budowy, zwra-

cam się o skuteczniejsze nadzorowanie prac dotyczących remontu drogi 904, po-
nieważ mimo rozmów z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich nic w tej 
sprawie się nie powiodło. Nadal murki przymostkowe wkopywane są krzywo, a 
przy ich montażu zrywane są przyłącza linii telefonicznych. Pracownicy po spo-
wodowaniu szkody nie zgłaszają jej, lecz we własnym zakresie naprawiają te 
uszkodzenia co i tak nie przynosi efektu, a powoduje tylko dodatkowe komplikacje 
podczas wykrywania awarii. Ponadto pragnę zauważyć, że nowa nawierzchnia 
miejscami przypomina drogę przed remontem. W związku z powyższym proponu-
ję częstsze spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu 
konsultowania uchybień i korygowania ich na bieżąco.

2. Proszę o wystąpienie do firmy LARIX o niezwłoczne zamontowanie przydrożnej   
    barierki przy Szkole Podstawowej w Nieradzie. Prace związane z odbudową 
    chodnika, w którym znajdowała się barierka zostały zakończone, a jej brak 
    stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

3. Proszę o przeczyszczenie przepustu pod drogą i rowu melioracyjnego przy 
    Szkole Podstawowej w Nieradzie, od strony Michałowa wzdłuż ogrodzenia  
    szkoły.
 
- Grażyna Jachura – sołtys Huta Stara A:
1. Wyczyścić rów biegnący od ul. Pszennej w Hucie Starej A w stronę hałdy  
    Kopalni „Tadeusz” biegnący wzdłuż posesji p. Kotyl.

2. Naprawić nawierzchnię drogi gminnej na ul. Tkackiej na odcinku od p. Piwek 
    w stronę wysypiska śmieci w Sobuczynie oraz wyczyścić i udrożnić rowy.

3. Wymienić kosze przy przystankach na bardziej funkcjonalne, ponieważ obecne 
    (worki foliowe) są ciągle niszczone przez wałęsające psy.
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- Ewa Synoradzka – Sołtys Brzeziny Nowe:
1.  Oczyścić rów odwadniający przy ul. Nowej.

2.  Wyrównać i nawieźć szlaki na ul. Nową.

3.  Wyrównać drogę przez zepchnięcie istniejącej już nawierzchni odpowiednim 
     sprzętem drogowym na ul. Spokojnej.

4. Doświetlić w Sobuczynie ulice: Konwaliowa, skrzyżowanie ul. Konwaliowej 
      i Szafirowej, zakręt-słup nr 22.

5. Dokończyć rozpoczęte kilka lat temu odwodnienie terenu w Sobuczynie.

6. Zamontować wiatę przystankową w Sobuczynie.

- Mirosława Markiewicz – Sołtys Słowik:
1. Zainstalować zadaszenie na przystanku przy ul. Leśnej.

2. Czy nadal będą bezpłatnie zbierane plastiki, gdyż przy ostatnim odbiorze nie po-
zostawiono worków?

3. Zapytała, czy wyjazdowe spotkanie sołtysów do Krakowa, było dla wszystkich, bo 
nie została poinformowana?

4. Zgłosiła, że na nowo budowanym boisku młodzież już chce grać w piłkę 
     i w takiej sytuacji to co zostało zrobione zniszczą.

- Odp. Wójt Gminy:
• Firma, która dotychczas bezpłatnie odbierała plastiki już nie będzie tego robić, 

gmina szuka nowego odbiorcy.

• Wyjazdowe spotkania sołtysów były organizowane dla sołtysów, którzy nie 
uczestniczyli w poprzednim wyjeździe, sołtysi sami się organizowali, ale jeżeli bę-
dzie zapotrzebowanie to mogą jechać wszyscy sołtysi. 

     W przyszłości sołtysi o spotkaniach wyjazdowych zostaną powiadomieni 
     pisemnie. 

• Wszystkich prac nie można wykonać, już wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy 
o pracowników interwencyjnych.

- Alfred Kołodziej – Sołtys Wrzosowa (wnioski ponowne):
1. Budowa zatoczek i wiat przystankowych na ul. Długiej pod Hutą Starą B 
     po zachodniej i wschodniej stronie ulicy. Po zachodniej stronie nie ma pobocza 
     i pasażerowie wysiadając z autobusu spadają ze skarpy do rowu.

2. Budowa zatoczki przystankowej przy trasie DK-1 po stronie zachodniej ze wzglę-
du na bezpieczeństwo. Ostatnia Pańska odpowiedź na ten wniosek to: problem 
budowy zatoczki nie jest rozwiązany od kilku lat. Temat został zgłoszony do Dy-
rektora GDDKiA.
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3. Budowa nawierzchni drogi na ul. Wesołej. Panie Wójcie nie ma co czekać na bu-
dowę kanalizacji ściekowej na tej ulicy, bo już stała się drogą nieprzejezdną, 

     a Pan wie, że tą ulicą są częste objazdy do Częstochowy, gdy są korki na trasie 
     DK-1.

4. Pomiary geodezyjne i budowa drogi dalszej części ul. Hutniczej. Ta droga nie ma 
nawet zarysu i nie wiadomo jak nią przejechać oraz zamontowanie oświetlenia 
ulicznego na tej drodze.

5. Zamontowanie nowej tablicy informacyjnej z napisem „Sołectwo Wrzosowa” po 
drugiej stronie trasy DK-1 przy kładce dla pieszych, bo ta która jest w tej chwili 
znajduje się w bardzo złym stanie.

6. Wyprofilować zakręt na ul. Długiej na wysokości posesji p. Adamus ze względu 
na częste wypadki, w jednym dniu były dwa wypadki, jest to droga powiatowa.

- Józef Drewniak – Sołtys Brzeziny Kolonia:
1. Proszę o interwencję w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej 10,58 tj. 

ulica Staszica-Brzeziny Kolonia (duży ubytek w jezdni przy posesji Pana Kubika 
ul. Staszica nr 1).

2. Upłynęły 2 tygodnie od zebrania mieszkańców Brzezin Kolonii, na którym obiecał 
Pan mieszkańcom ul. Rzecznej zrealizować remont tej ulicy, do tej pory nic nie 
zostało zrobione, a użytkownicy tej drogi grzęzną nadal w błocie, 

     a poza tym wszystkie drogi o nawierzchni ziarnistej w naszym Sołectwie 
     są w opłakanym stanie i proszę o remont.

3. Proszę o doprowadzenie kanału sanitarnego na ul. Gminnej i odcinka ulicy Szczy-
towej od posesji Pana Włodzimierza Kornobisa do ulicy Dębowej 

     w Brzezinach Kolonii.

4. Panie Wójcie, dlaczego nie zostali powiadomieni wszyscy Sołtysi Naszej Gminy o 
zjeździe Sołtysów w Krakowie? Czy była to ograniczona ilość zaproszonych osób, 
czy pojechali w nagrodę Sołtysi lepsi? Jeżeli nie mogli jechać wszyscy Sołtysi to 
nieobecni na zjeździe mamy prawo do informacji, co było tematem tego zjazdu 

     i jakie problemy sołtysów tam poruszano. Mam nadzieję, że dzisiaj te informacje 
     usłyszymy od Sołtysów uczestniczących w zjeździe.

5.  Zobowiązać pracowników zbierających nieczystości z przystanków 
     autobusowych do zbierania śmieci porzuconych do rowów przy drogach naszej   
     gminy.
  
- Edward Krzyczmonik – Sołtys Poczesna:
1. Udostępnić numer telefonu do Zakładu Kominiarzy –są przypadki zaczadzeń.

2. Ludzie zgłaszają potrzebę wywozu azbestu.

3. Ustawić wiatę przystankową komunikacji miejskiej na ul. Handlowej.

4. Uzupełnić brakujące lub zniszczone ławki wewnątrz wiat przystankowych 
    murowanych.

27



5. Wykonać przejście dla pieszych na ul. Strażackiej – należy ustalić minimum 
    dwa takie przejścia: koło kościoła, przed kapliczką.

6. Ustawić znaki informujące o nośności mostu na rzece Warta k/Cmentarza.

7. Mieszkańcy ul. Wolności zgłaszają problem, gdyż po prawej stronie (jadąc od 
strony Urzędu) jest ustawiony znak zakazu zatrzymywania się, a osoby mieszka-
jące po lewej stronie ulicy, aby otworzyć bramę wjazdową nie mogą zatrzymać 
się tylko muszą jechać aż do skrzyżowania i zawracać.

- Jadwiga Strąk – Sołtys Kolonia Poczesna:
1. Na ul. Wiśniowej ustawić znak drogowy z ograniczeniem prędkości z uwagi 
    na bezpieczeństwo. Tą drogą odbywa się częsty ruch samochodów do 
    oczyszczalni ścieków.

2. Zainstalować lampę oświetlenia ulicznego k/ Szkoły, p. Stachury z uwagi na 
    przebywającą tam młodzież po dyskotekach. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z treścią pism:
1) Urzędu Gminy w Mstowie - podziękowania za okazaną pomoc poszkodowanym 
    w wyniku kataklizmu w lipcu 2007 r.

2) Jana Wawrzyńczaka z prośbą o interwencję w sprawie przyjęcia do OSP 
    Huta Stara A.
    W dyskusji ustalono, aby pismo przesłać do Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
    ZOSP w Poczesnej celem rozpatrzenia.

3) Poinformowała, że radni otrzymali:
• po 2 egzemplarze oświadczeń majątkowych za 2007 r., które należy złożyć 

Urzędzie Gminy do dnia 15 kwietnia 2008 r.

• odpowiedź Radcy Prawnej na wystąpienie radnego Stanisława Ziębacza na 
sesji Rady Gminy w Poczesnej w dniu 22 października 2007 r. w kwestii 
złożenia wyjaśnień odnośnie postępowania kasacyjnego przed Sądem 
Najwyższym w sprawie przeciwko Cz.P.K. Sp. z o.o. w Sobuczynie.

Ad. 24

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział 
w posiedzeniu i ogłosiła, że XIV Sesję Rady Gminy w POCZESNEJ 
uważa za zamkniętą.

Protokół sporządziła:

   Jadwiga Sidyk
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